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פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר מיוחדת שהתקיימה
ביום ראשון  ,א' כסלו התשע"ח 19.11.2017 ,בשעה 18:10
בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
שמעון חזן ,מישל טפירו ,משה מלאייב ,מיכל מגן ,ד"ר שלום אלדר,
יוסי סולימני ,בוריס בורוכוב , ,דוד גלעם  ,גדעון מהרי  ,שי סיום

חסרים:

בצלאל מזרחי  ,חיים שטיינר

משתתפים :תמיר היזמי -מנכ"ל ,עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש ,צביקה דוידי –
גזבר ,איתי קורן -מבקר העירייה
ראש העיר פותח את הישיבה
אני מבקש לפתוח את הישיבה ולברך  2אנשים:
 .1אורון כחלון תושב קרית מלאכי שמייצג אותנו ואת ישראל בצורה יפה
ומכובדת בתחרויות  - mmaאם אם איי – לחימה משולבת זכה במדליית
כסף ומביא כבוד גדול לקרית מלאכי ולישראל בכלל.
 .2גב' עליזה חג'ג' – מורה משכמה ומעלה – חינכה דורות של ילדים לערכים
וכבוד.
ראש העיר מברך את הגב' עליזה חג'ג' על פועלה למען העיר.
עליזה חג'ג' -אומרת דברים בשמה בנושא
שלום אלדר -מדבר ומתייחס לנושא
דוד גלעם -מתייחס לנושא – משפחת חג'ג' עוגן מרכזי .עסקה בתחום הכי קשה
לתלמידים ומבקש להודות לגב' עליזה חג'ג'.
בוריס -מתייחס לנושא מברך את עליזה
יוסי סולימני -אומר דברים ומוסר בהצלחה
שמעון חזן -מדבר על דמותה של המורה עליזה ומוסר תודה
מיכל מגן -מאחלת בהצלחה
ראש העיר מברך את אורון כחלון
מספר על היכרותו עם אורון ,ראש העיר גאה מאד באורון כחלון.
אורון כחלון – מספר על עצמו שהוא ממוקם מקום שני בעולם .מזכיר שכל ההתחלה
שלו מקרית מלאכי.
יוסי סולימני – אני זוכר בשנת  '93שאביו ניסים כחלון אמר "שהילד הזה קורץ
מחומר של אלופים"
בוריס בורוכוב – גאה באורון
שלום אלדר -זה באמת גאווה לקרית מלאכי
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ראש העיר
על סדר היום
 דיון בנושא דו"ח ביקורת לשנת  2016של מבקר העירייה
איתי קורן
שמח להציג את הדו"ח הראשון שלו כמבקר העירייה .הדו"ח כולל  4פרקים.
מודה על שיתוף הפעולה המלא.
המבקר מבקש מיו"ר ועדת הביקורת להציג את הסיכומים וההמלצות.
דוד גלעם -יו"ר ועדת ביקורת
אנחנו חושבים שנעשתה עבודה יסודית כדי לשפר את הליך העבודה .הנושאים
לביקורת נבחרו ע"י המנכ"ל וראש העיר .אני מברך את המבקר .המבקר זקוק לסיוע
מהותי בתפקידו השוטף .הוא זקוק לתקציב על מנת שיוכל להביא בעלי מקצוע
שיעזרו לו .המבקר הוא גוף עצמאי .אנחנו ממליצים לתת לו תקציב משמעותי ,עצמאי
כדי שיוכל לעשות את עבודתו.
השוק העירוני – השוק העירוני נדבך חשוב בהוזלת מחירים לתושבים.
יש לשפר את תחום הבטיחות.
הקבלן גביה – עמלה -הקבלן לא זכאי לקבל עמלה.
(שי סיום -יו"ר הוועדה צודק בנושא העמלה)
ארכיב מחלקת ההנדסה – אין מחלוקת לגבי חשיבות הארכיב .הארכיב נמצא במצב
נמוך .צריך לתקצב פרוייקטור שיטפל במצב הארכיב .זה נושא שצריך לטפל בתקציב
 .2018אנו מבקשים מהמהנדס להציג עלויות ודרישות ושזה יוצג לציבור בשנת .2018
הקרן לפיתוח – תשלום השכר למנכ"ל הקרן לפיתוח ,הדברים מדברים בעד עצמם.
המלצנו שכל נושא כח אדם ייבדק על ידי העירייה ב.2018 -
תב"רים – יש שיפור בנושא התב"רים .אני מקווה שהנושא ימשיך להיות ממוחשב.
אני רוצה לראות שכספי הפיתוח יוכלו להמשיך ולהיות לפיתוח.
תלונות הציבור –  8%מתלונות הציבור מוצדקות זה אומר שיש פה בעיה שורשית .גם
אם האזרח לא צודק צריך לשמוע את האזרח .יש המון פניות בנושא ארנונה .חשוב
להיות קשוב לאוכלוסיית המבוגרים.
יוסי סולימני –אין ספק שנעשתה עבודה .הדו"ח בדק מעט מאוד נושאים  ,אני מצפה
בדו"ח הבא יותר נושאים.
השוק העירוני -ב 3 -חודשים לא טופלו נושאים בטיחותיים  ,הליקויים לא תוקנו.
קרן קרית מלאכי לפיתוח – הנושא כאוב  ,הדברים חמורים מאד.
אני חושב שכל נושא קבלת עובדים בעירייה לוקה בחסר.
בנושא קבלת מנכ"ל הקרן הכל כתוב בדו"ח.
דוד גלעם – מבקש למצוא חלופה  .בנושא קרן קרית מלאכי לפיתוח אני מכיר את
הדברים.
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ראש העיר
ניקח את הדברים לתשומת ליבנו ,אפשר לתקן כל דבר.
לגבי השוק אנחנו בודקים חלופה אחרת  .בודקים אפשרות לחזור לאזור התעשייה.
בדקנו עם אשיל שייקחו עליהם את הפעלת השוק -הם סרבו.
לגבי מנכ"ל החברה הכלכלית  .אנחנו בוחנים להפעיל את השוק דרך החברה
הכלכלית.
ארכיון ההנדסה – כבר היה מכרז ויש זוכה סורקים את כל התיקים וכאשר מחלקת
הרווחה תעבור המשרדים שלהם ישמשו כארכיון ההנדסה.
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לאשר את המלצות ועדת הביקורת ודו"ח המבקר
החלטה מס' 299
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

הישיבה הסתיימה בשעה 19:20
הישיבה כולה הוקלטה

__________________
אליהו זהר
ראש העיר

____________________
עו"ד עידית יפת לוי
יועמ"ש העירייה
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